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Förord
Vi är två lärarstudenter som precis påbörjat vårt fjärde och sista år på grundlärarutbildningen.
När vi nu börjar närma oss yrkesrollen knyter vi ihop säcken av våra kunskaper genom att
fördjupar oss ämnesdidaktiskt i ett område vi brinner lite extra för och vill studera vidare. Detta
arbete är en litteraturöversikt av den fråga vi undersöker med syftet att ge en överblick om den
tidigare forskning som gjorts inom ämnet, vilket sker genom att vi analyserar samtida forskning.
Då vi är två personer som skriver detta arbete har vi fördelat ansvaret för de samtliga delarna.
Vi började med att dela upp artiklarna mellan oss och var och en fick sedan ansvara för att
presentera artikelns innehåll i vårt resultat. Resterande delar från inledning fram till arbetets
avslutande diskussionsdel har vi sedan försökt dela upp likvärdig mellan oss. Evelina har
ansvarat för inledning, två källor i bakgrund, inklusions- och exklusionskriterierna, söksträng i
metodavsnittet och metoddiskussionen. Hilda har ansvarat för tre källor i bakgrund, även
beskrivit hur vi har gått tillväga i vår metod samt analysmetod och sammanfattningen av
resultaten. Övriga delar av arbetet, såsom diskussionsdelen, sammanfattning och
framåtsyftande text har vi skrivit fram tillsammans.
Vi vill börja med att tacka vår handledare Björn Sjödén. Han har bidragit med en stor kunskap
om hur ett arbete som detta ska struktureras samt, genom kommentarer på de olika delarna,
hjälpt oss vidare med arbetet när vi har fastnat. Ytterligare en person som vi vill tacka är Åsa
Bengtsson, hon gav oss förhoppningar om att vi faktiskt kunde genomföra vårt tänkta arbete.
Vi vill också rikta ett tack till våra klasskamrater och andra i vår närhet som peppat och stöttat
när motivationen varit låg. Till sist vill vi tacka varandra då vi genomgående har stöttat varandra
och gjort vårt yttersta för ett väl fungerande samarbete.
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1. Inledning
När vi funderade över vad vi ville undersöka kom vi fram till att vårt gemensamma intresse
landande i de etiska frågorna om hur man kan leva ett gott liv och som även berör rätt och orätt.
Som lärare är etiska och moraliska frågor en stor del av det vardagliga arbetet i och med
värdegrundsuppdraget och i kursplanen utgör etik en central del av religionskunskapsämnet
(Skolverket, 2019). Etik har en given plats i religionskunskapen, och inte bara i syfte att ge
etiska perspektiv på ett givet område eller en bestämd typ av verksamhet inom andra ämnen,
utan även har en avsikt att elever möjlighet att göra etiska reflektioner och analyser om sådana.
Det har debatterats i forskning på flera håll och under en längre period om varför etik tillskrivits
under ämnet religionskunskap med hänvisning till tidigare kristendomskunskapen. Bland annat
påstår Skolverket (2019) att etik har en given plats inom ämnet medan Lindskog, A., Lifmark,
D,. Törnegren, G., Gustafsson Lundberg, J., Nordin, K., Sporre, K., Löfstedt, M, (2010) skriver
om att lära om etik i skolan alternativt ska bli en del av filosofin.
Enligt kommentarmaterialet för religionskunskap ska etiska modeller hjälpa elever att tillägna
sig ett analytiskt förhållningssätt till de etiska frågor som diskuteras. För att religionskunskap
ska kunna bli en mötesplats för samtal, reflektion och argumentation kring de etiska frågorna
som rör människors liv och relationer är det nödvändigt att även utveckla kunskaper om vad
ett analytiskt förhållningssätt kan innebära såväl i teori som praktik (Skolverket, 2011, s. 28).
Eftersom etik både är ett filosofiskt och ett religionsvetenskapligt ämne kan man tycka att det
inom religionsämnet ska knytas till alla slags livsåskådningar, de religiösa som icke-religiösa.
En central fråga blir därför hur man som lärare ska kunna tydliggöra etiken i relation till
religioner och livsåskådningar och samtidigt låta reflektionen leda till mer existentiella frågor
som vad ett gott liv kan vara, hur man är en schysst kompis och vad ett gott samhälle innebär.
En annan viktig aspekt i etikundervisning är att lärare ska väga in de mänskliga rättigheterna. I
en av punkterna i SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning. Betänkande av Utredningen om
en ny lärarutbildning presenterades att studenter inom grundlärarexamen ska kunna göra
bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av
de mänskliga rättigheterna (Sverige, 2008). Här kan Barnkonventionens föreskrifter tyckas vara
nämnvärt för alla som är verksamma inom skolans verksamhet, och då i synnerhet de lärare
som undervisar om etik och som enligt styrdokumenten aktivt ska främja elevers lika rättigheter
och möjligheter (Skolverket, 2019, s. 6). Barnkonventionen gäller för alla medborgare i Sverige
under 18 år och då konventionen blir svensk lag och börjar gälla från den 1:e januari 2020
kommer denna lagstiftning innebära att lärare ska lägga fokus på att lära ut om dessa rättigheter.
Vi finner utifrån detta att etik upplevs som komplext med flera faktorer att förhålla sig till. Hur
man som religionskunskapslärare behandlar etiska värderingar som hänger samman med olika
religioner eller livsåskådningar som människor har är en central del av undervisningen.
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1.1 Etikbegreppet i svenska läroplanen
Vad elever i den svenska skolan förväntas utveckla inom etik anges både i två av läroplanens
inledande kapitel om skolans uppdrag och värdegrund samt i kursplanen för religionskunskap
(Skolverket, 2019, s. 5, 215). Det finns dock skillnad i dessa formuleringar om etikens roll.
Skolans övergripande uppdrag och värdegrund handlar om att bilda personliga ståndpunkter
genom att elever ska utveckla kunskaper om människolivets okränkbarhet, individens frihet
och integritet, lika värde för alla människor, jämställdhet mellan kvinnor och män och
solidaritet med de svaga och sårbara (Skolverket, 2019, s.5). Utifrån dessa etiska värden handlar
det om att lära i etik genom att skolan ska forma elever till goda samhällsmedborgare.
Etik är inom religionskunskapsundervisningen ett kunskapsområde som elever ska känna till,
förstå och problematisera i samband att de tränar upp sin förmåga att analysera etiska frågor.
När det kommer till kursplanen för religionskunskap tolkas etiken i ämnet att till största del
handla om att elever ska utveckla förmågan till etisk argumentation (Skolverket, 2019, s. 216).
Här är det den analytiska och muntliga förmågan att argumentera om etik det läggs vikt vid.
För årskurserna 4 till 6 anges att elever ska analysera och reflektera över de etiska begreppen
rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet som utgångspunkt för dessa samtal om etiska frågor
(Skolverket, 2019, s. 218). Dessa etiska samtal kräver att man i första hand behärskar begreppen
och kan tillämpa dessa för att kunna argumentera och motivera sina ståndpunkter.

1.2 Problemområde
Mycket tyder på att etik i religionskunskapsundervisningen tenderar till att lätt hamna vid sidan
av annan religionskunskapsundervisning och vara svårt att avgränsa i undervisningen.
Forskning visar att etiska samtal lätt flyter samman med andra existentiella samtal, samtal om
livet och våra livsfrågor. Detta leder in oss på att vilja undersöka hur man kan lära ut etik genom
att dels integrera olika religioner och livsåskådningar och samtidigt förhålla sig till direktiven i
läroplanen.

1.3 Definition av begrepp
För en utomstående kan begrepp inom religionskunskap vara svåra att reda ut. Därför beskrivs
nedan två centrala begrepp som oftast blandas ihop. Dessa begrepp är återkommande i arbetet
och underlättar för läsaren att att veta betydelsen av.
Etik: Teoretiska reflektioner över moralen och dess grund
Moral: Uppfattning om rätt och orätt. (praktiskt handlande)
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet är att studera hur lärare kan utforma sin etikundervisning genom metoder och strategier
som leder till att elever både får ämneskunskaper i ämnet och ges möjligheten till analyserande
och argumenterande av de etiska frågorna.
● Hur kan lärare arbeta för att elever ska utveckla sina kunskaper inom etik i
religionskunskapsundervisningen?
● Vilka svårigheter kan finnas med att lära ut etik i religionskunskapsundervisningen?

3. Bakgrund
I bakgrunden av denna litteraturöversikt kommer vi att återge tidigare forskning i ämnet. Detta
gör vi i syfte att få en överblick över området och kunskap om vad tidigare forskning har
kommit fram till. Vi lyfter den forskning som vi anser kan vara viktig att nämna när man talar
om etik och vad som kan upplevas som problematiskt när man undervisar i religionsämnet.
Tidigare forskning visar att elevers åsikter samt lärares föreställningar om etik har en viktig roll
när det kommer till undervisningens upplägg och innehåll. I en studie av Holmqvist Lindh
(2016) görs intervjuer med elever, med olika religiös positionering, om deras tankar kring
religionskunskapsundervisning. I samtalen med eleverna återkommer begreppen neutral,
objektiv, rättvis och balans flera gånger. Det är i samtalen om innehåll, arbetssätt och läromedel
som eleverna nämner dessa begrepp. Det som eleverna anser är viktigast är att läraren är
objektiv och rättvis i sin undervisning. Eleverna tar också upp vikten av att läraren förhåller sig
neutral till de olika religionerna. När det kommer till begreppet rättvisa så menar eleverna att
det ska finnas en rättvis struktur och att de olika religionerna ska få lika mycket
undervisningstid.
Utöver elevers åsikter och lärares föreställningar så har religionsämnet i sig en betydande roll
för skolans etikundervisning. I en studie av Franck (2014) lyfts både religionsämnets roll och
lärarens betydelse fram. Etiken skiljer sig i religionskunskapen mot de andra so-ämnena
eftersom etik finns med i alla ämnen. I religionskunskapen så handlar det mer om hur olika
föreställningar kan tolkas. Eleverna ska inte komma fram till någon bestämd definition eller
definitivt ställningstagande. Religionskunskapen strävar mot en multikulturell, multireligiös
kompetens och en förmåga att utveckla kunskaper om mångfalden inom livsåskådningsfrågor i
relation till det multikulturella samhället. Forskaren nämner också att beroende på hur lärare
uppfattar etiken och hur de tolkar den som undervisningsämne samt deras tolkning av
läroplanen så läggs en grund för en god etikundervisning.
Genom att undervisa om etik i religionskunskap så följer både för - och nackdelar. I en studie
av Osbeck (2019), där hon skriver för Skolverket, ställs de olika perspektiven mot varandra.
Fördelar som lyfts är att religionskunskapsundervisningen skapar fler samtal i klassrummet,
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vilket bidrar till en förståelse för vårt mångkulturella och mångreligiösa samhälle. Nackdelarna
handlar mer om undervisningsinnehållet. Till exempel fokuserar undervisningen mer på
fostransmål mer än på olika religioner och har fått ett mer samhällsmoraliskt ansvar. Utöver
detta så ställer läroplanen höga krav genom att ämnet innehåller flera olika delsyften som ska
uppnås på kort tid. Sammanfattningsvis så är den främsta svårigheten med ämnet att det har fått
en samhällssocial inriktning. Bristen på kunskap gällande religion, etiska och existentiella
frågor är också ett problem, vilket gör ämnet komplext för lärarna att undervisa i.
En annan relevant forskare att nämna i samband med att studera etikundervisning är Hartman.
Ur ett kapitel ur Livstolkning och värdegrund Att undervisa om religion, livsfrågor och etik går
det att läsa om hur etik framställs i skolan. Hartman (2000) skriver om att förhålla sig till etik i
religionsämnet inte ger något konkret yrkesetiskt arbetssätt utifrån läroplanens direktiv. Varför
etik hör till religionskunskapen är för många inte helt tydligt och ämnet får sällan den
uppmärksamhet som Lgr 11 tillskrivit och handlar mer om synen på etik en social kompetens.
Denna föreställning av etik ställer sig Hartman (2000) kritiskt mot och menar att det krävs att
man lägger större fokus på hur man kan avgränsa och förankra detta mångtydiga begrepp.
Hartman betonar att själva begreppet säger inget om hur detta ska göras och det emellertid kan
rymmas flera motstridiga intressen. Istället handlar det om att kunna synliggöra alla
åskådningar, också de mer odemokratiska, som kan ha en egen etik. Inom etikundervisning ska
lärandet om etik vara övervägande. Men då värdegrundsarbetet ska genomsyra hela
utbildningen är det svårt att särskilja dessa åt. På så sätt gör det etikundervisning problematisk
när gränsen mellan värdegrundsbaserad etik och didaktisk etik inte är helt tydlig. I takt med de
samhällsförändringar som idag innebär en ökad kulturell mångfald och en växande ekonomisk
och etnisk polarisering blir etiken viktig. Lärare ställs dagligen inför frågan om vems värden
som ska gälla i en vardag där olikartade värden bryts mot varandra.
Att etik inom religionskunskap inte fått utrymme kan enligt Hartman (2000) ha att göra med
det ökade stoffområde som tillkom efter det att kristendomskunskapen avskrivits i Lgr 69. Detta
i samband med att det fanns en minskad timfördelning av ämnet som kan ha bidragit till att etik
fått stå i skuggan av, bland annat, de fem världsreligionerna. När etik väl undervisas, sker det i
de flesta fall separat från övriga religionsundervisningen. Detta är något som kan vara
problematiskt då etik aldrig står som en ensam pelare. Etiska överväganden har alltid stöd i
form utav övertygelser och uppfattningar som i vissa fall kommer från religioner och
livsåskådningar. Det är inte alltid som denna form av anpassning görs och då etik utgör en del
av hela skolans arbete krävs ytterligare förtydligande av etikundervisningen (Hartman, 2000).
När man talar om etik och moral är det även centralt att nämna den mer empatiska förmågan.
Ett annat kapitel i Livstolkning och värdegrund Att undervisa om religion, livsfrågor och etik
skriver en forskare vid namn Skogar (2000) om vikten av elevers empatiska förmåga i ämnet.
Inom den mer specifika etikundervisning är det ofta förekommande att elever får arbeta med
analys och diskussion om moraliska dilemman. Syftet med dessa övningar är enligt Skogar
(2000) att skapa en plattform för moraliskt handlande där man för konsekventa resonemang
utifrån etiska teorier, som ett sätt för att göra elever mer medvetna om de egna värderingarna.
För att utveckla denna förmåga krävs enligt Skogar (2000) att man ständigt ges utrymme till att
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träna sin empatiska förmåga, då det inte är en garanti att ha ett gott moraliskt handlande. Här
kommer berättelser och estetiska ämnen väl till hands då dessa kan ge oss nya perspektiv. När
vi hör en berättelse eller ser en film aktiveras vår inlevelseförmåga och vi blir, så att säga, utom
oss själva. Det betyder att vi ökar möjligheterna för tillträde till nya perspektiv. Detta är till stor
del av etiken och borde på flera sätt uppmärksammas när det kommer till
religionskunskapslärares arbetsmaterial där empatin knyts an till ett moraliskt handlingsideal.

4. Metod
Målet med litteratursökningen var att finna väsentlig information som kunde ge svar på studiens
syfte och frågeställningar och i detta avsnitt återges hur vi gått tillväga under denna
sökningsprocess och även de avgränsningar som gjordes. Avslutningsvis finns en beskrivning
av analysmetoden som använts för att på ett strukturerat sätt analysera vårt material i studien.

4.1 Avgränsningar
Inklusionskriterier
Materialet avgränsades till att vara publicerat från år 2010 och framåt. Detta årtal valdes då vi
ansåg att enbart den forskning som är gjord efter de förändringar som uppkom i lgr 11 var
relevant att ta med eftersom det är den läroplan vi utgår ifrån. Genom att sedan välja
forskningslitteratur avgränsad som peer reviewed, refereegranskade eller som var övrig
vetenskap såg vi till att samtliga artiklar höll en hög vetenskaplig kvalitet. Även artiklar och
andra texter som var publicerade i antingen vetenskapliga tidskrifter eller var en akademisk
avhandling var ett kriterium som vi hade med. Emellertid som vår målgrupp är årskurs 4-6, då
vi utbildar oss inom denna åldersgrupp, kommer forskningen till viss del även att utgå från
andra åldersgrupper, för ett större perspektiv av hur man kan undervisa i etik i religionsämnet.

Exklusionskriterier
De artiklar som handlade om etik som ett filosofiskt ämne valdes bort för att få med relevant
material. Vidare togs artiklar om etiska värderingar som ingår i skolans värdegrund bort i
sökningsprocessen, då dessa saknade en koppling till religionslärares undervisning inom etik.

4.2 Söksträngar
Våra sökord var följande: “ethics”, “education”, “curriculum” och “Sweden” i de
internationella databaserna medan sökorden i Libris var “etikundervisning”, etik”, utbildning”
och “läroplan”. De två första sökorden vi använde som en del av söksträngen var “ethics” AND
“education”. Dessa sökord syftade till att avgränsa sökningen till de artiklar om etikdidaktik i
religionsämnet. Vi valde även “curriculum” som sökord då undervisning som bedrivs inom den
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svenska skolan ska utgå ifrån de direktiv som anges i Lgr11, vilket studien tar avstamp från för
att titta på undervisningssystemet inom etik i religionskunskapen. Vår söksträng begränsades
även för den etikundervisning som finns i den svenska skolan med sökordet “Sweden”. Då vi
även valde att söka artiklar i den svenska databasen Libris översattes våra sökord till svenska,
vilket resulterade i “etikundervisning”, “etik”, “utbildning” och “läroplan”.

4.3 Hur vi genomförde vår sökning
Systematiska databassökningar
Vi började med att söka på databasen ERIC med söksträngen “ethics” AND “education” AND
“curriculum AND “Sweden”. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) kan olika
sökord kombinerades med “AND”, “OR” och “NOT”. Vi valde ordet AND till vår söksträng
då detta begränsade sökningen till vårt ämne. Med denna söksträng fick vi då totalt 14
sökträffar. När vi läst igenom nyckelord, rubriker och sammanfattningar i artiklarna fann vi att
två av dessa artiklar var relevanta att använda för vår fråga då de gick att koppla till hur man
arbetar med etik som ett undervisningsämne inom de samhällsvetenskapliga ämnena på
mellanstadienivå. Gemensamt för dessa publikationer i de olika databaserna var nyckelorden:
“etik”, “metoder”, “strategier”, “arbetssätt”, “lärare”, “utmaningar” eller “etikundervisning”.
Detta urval av artiklar som gjordes i ERIC gick sedan till på samma sätt i databasen Swepub.
En annan databas vi använt är Swepub och där använde vi samma söksträng som tidigare,
“ethics” AND “education” AND “curriculum” AND “sweden” och avgränsade
till “tidskriftsartikel”. Vi fick då totalt 14 sökträffar och efter att vi läst igenom rubriker och
sammanfattningar på de mest relevanta valde vi ut en artikel bland de olika publikationerna.
Gällande den svenska databasen Libris var vi medvetna om att orden vi använt på engelska
kunde behöva ändras då det sällan går att säkerhetsställa att den svenska översättningen har
samma innebörd. Först testade vi med sökordet “etikundervisning”, vilket gav oss 22 träffar där
vi sedan kunde använda en. Därefter testade vi att använda söksträngen “etik”, “utbildning” och
“läroplan” som vi ansåg att bäst efterlikna våra söktermer som vi använt oss av i de engelska
databaserna. Detta resulterade endast i en avhandling, vilket var den som vi fann i vår första
sökning på Libris.
Gällande databaserna ERIC och Swepub användes söksträngen “ethics” AND “education”
AND “curriculum” AND “Sweden". Med denna söksträng fick vi fram totalt tre artiklar.
Sökning i den svenska databasen Libris resulterade med en artikel med sökordet
“etikundervisning”. Gällande den söksträng som användes i Libris kom vi över samma artikel
även genom att söka med söksträngen “etik”, “läroplan” och “utbildning”i samma databas. De
systematiska sökningarna resulterade i totalt fyra artiklar till vår studie (Se tabell nedan). Vidare
följer ett stycke om de manuella sökningar som gjorts och som gav totalt fyra artiklar.

6

Tabell med sökord, databas, antal träffar och artiklar som valts ut.

Sökord

Databas Antal
träffar

Artiklar som valts
ut

ethics AND education AND curriculum AND
Sweden

Eric

2 st

14 st

Swepub 14

1 st

Etikundervisning

Libris

22 st

1 st

Etik, utbildning och läroplan

Libris

1 st

Manuella sökningar
Under den systematiska sökprocessen fick vi fram ett begränsat antal publikationer att använda
för studien. Emellertid som vi denna sökning med olika kombinationer av sökorden inte gett
oss relevanta artiklar att använda hade vi ett behov av fler artiklar för denna studie. Vi valde
därför att använda andra sökningsmetoder så som författarsökning och kedjesökning för att hitta
fler vetenskapliga publikationer och få en bättre forskningsöversikt till arbetet. Dessutom hade
vi genom vår handledare sedan tidigare fått tag på en avhandling av Hans Teke, forskare inom
utbildningsvetenskap, som bidrog med en artikel att använda för arbetet.
I de olika sökningarna fann vi ganska snabbt att samma forskare kom upp ett flertal gånger. De
författare som påträffades flest gånger var Olof Franck, Helena Anderström, Annika Lilja och
Christina Osbeck. Emellertid som dessa forskare bidragit till en stor del av många artiklar som
vi tidigare upptäckt i sökningar valde vi att göra författarsökningar på dessa författare. Dessa
sökningar gav ett antal olika publikationer som vi ansåg som användbara för studien.
En annan sökmetod vi har använt i denna litteraturstudien är med hjälp av kedjesökning. Enligt
Eriksson, Barajas, Forsberg & Wengström (2013) är detra en effektiv metod i
informationssökningsprocessen som innebär att man utifrån en vald relevant artikel för sin
studie, tittar i dess referenslista, för att hitta primärkällan som berör det område som även ens
studie avser att behandla. Denna sökmetod ansåg vi som användbar eftersom den systematiska
sökningarna enbart resulterat i fyra stycken artiklar att använda för att besvara
frågeställningarna i vårt arbete. Denna metod gjordes i Anderström (2017) då denna avhandling
berör flera delar inom etikundervisning som vi är intresserade att undersöka. Utifrån denna
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uppsats hittade vi sedan två referenser som var relevanta för denna studie och som handlade om
att undervisa om etik.
Slutligen var även Nordidactica, Journal of Humanities and Social Science Education en viktigt
källa som bidrog med artiklar för att besvara studiens frågeställningar på olika sätt. Denna
tidskrift är en nordisk ämnesdidaktisk tidskrift som ska vara en arena för forskning med
relevans för högre utbildning, lärarutbildning och skolan. Här fann vi en artiklar med innehåll
som uppfyllde våra kriterier och som vi därför kunde ta med som forskningsmaterial.

4.4 Analysmetod
När vi bearbetade våra artiklar vi fått fram började vi med att dela in dem i olika kategorier.
Det visade sig under denna process att tematisk analys var användbar för att sammanställa
resultatet då denna analysmetod hjälpte oss att få en bättre överblick över materialet men även
för att detta gjorde det möjligt att avgöra om det var användbart för vår studies fråga. Enligt
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) kan man vid insamling av kvalitativa
data använda sig av tematisk analysmetod där man utifrån de kvalitativa uppgifter som är
synliga, sedan försöker finna olika mönster och sortera data i form av olika teman och
subteman. Genom att vi organiserade data utifrån centrala ämnen och underteman som
identifieras bland de upprepade olika motiv som upptäcks i materialet analyserades vårt
material i olika teman. När vi analyserade materialet hade vi även studiens syfte och
frågeställning i beaktning genom att markera de relevanta delar i de olika artiklarnas resultat,
som gick att relatera till studien. Efter ett tag fann vi teman i artiklarna som vi sedan kunde dela
in varje artikel inom. På så sätt kunde vi säkerställa att de viktigaste publikationerna för vårt
arbete var relevanta med ett urval med relevanta publikationer utefter studiens syfte och
frågeställningar. I några av de analyserade artiklarna upptäcktes ett antal olika teman medan
det i andra enbart var ett tema. Återkommande teman i artiklarna var bland annat svårigheter
som lärare upplevde med att undervisa i etik men även olika former av metoder som används
för undervisning om etik.

5. Resultat och analys
5.1 Presentation av kategorier
I denna del presenteras vårt resultat av vad vi fått fram utifrån våra källor för arbetets
frågeställningar. Vi har valt att dela in resultatet i två övergripande kategorier
“undervisningsmetoder” och “svårigheter”, vilka baseras på studiens frågeställningarna. Under
rubriken undervisningsmetoder finns sedan två underkategorier “etik i relation till eleven” och
“etik i relation till olika religioner”. Anledningen till att vi har med dessa underrubriker är för
att ämnets innehåll utgår både ifrån eleven och andra människor med deras religioner och
uppfattningar. Artiklarna i varje kategori behandlar ett liknande innehåll och kan därför ställas
mot varandra. Som bilaga finns en tabell över de artiklar vi har med (Bilaga 1).
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5.2 Undervisningsmetoder
Etik i relation till eleven
Det centrala innehållet i lgr11 tar upp de etiska begreppen rätt och orätt, jämlikhet och
solidaritet. Etikundervisningens innehåll, bortsett från den värdegrundade etiken om vad man
ska göra, ska behandla en vardagsförankrad undervisning med fokus på kamratskap och
kränkningar (Skolverket, 2019, s. 215). Utifrån denna bakgrund blir det relevant att undersöka
hur man kan undervisa om etik genom att först och främst utgår ifrån elevers vardagliga frågor
med sådana frågor som även går att koppla till identitet, jämställdhet, sexualitet eller
utanförskap. Utifrån det analyserade materialet har det visat sig att flera metoder utgår från
eleverna själva. Metoderna har det gemensamma syftet att återge hur man kan arbeta med de
etiska frågorna.
Först och främst har etiska samtal visats som en metod för att komma in på frågor som är
kopplade till elevers vardag. I en studie av Anderström (2017) har intervjuer gjorts med ett
flertal mellanstadielärare. Lärarna beskriver att etikundervisning har som syfte att utveckla
elevernas etiska tänkande. För att göra detta så finns det två metoder som de brukar använda
sig av. Den första metoden lärarna nämner är fyra hörn. Eleverna får i denna övning uttrycka
sina åsikter men de får också träna på att lyssna på andras åsikter samt att revidera och förändra
sin åsikt. Den andra metoden är etiska dilemman, läraren förbereder då olika dilemman och
låter eleverna samtala kring detta. Här får eleverna öva sin förmåga att resonera, reflektera och
ta ställning. Ytterligare ett sätt som lärarna beskriver i studien är att fånga de oplanerade
frågorna som dyker upp i klassrummet. Till exempel frågor som rör undervisningen eller
nyhetshändelser.
En annan metod för att närma sig etiska frågor är att elever utforskar verkliga etiska problem.
En sätt för att utveckla förmågan menar Teke (2019) är genom att få träna på att hantera de mer
verkliga etiska problem i undervisning genom något som heter Trestegsmodellen. Enligt Teke
(2019) har den etiska medvetenheten en betydande roll för hur man klarar av att upptäcka olika
etiska problem, beroende på hur man förstår och interagerar med sin omvärld. I skolans
etikundervisning är det centralt att arbeta med förmågan att ta väl övervägda beslut och hantera
etiska problem med ett utvecklat etisk förhållningssätt. Därav är det enligt Teke (2019)
meningsfullt att lära sig urskilja etiska problem och möjliga lösningar från vardagen.
Därigenom kan man öka en medvetenhet i sin vardag där moraliska beslut kan behöva fattas.
Att utveckla detta förhållningssätt skriver Teke även handlar om att utgå från eleverna själva
och undervisningen ska på ett eller annat sätt sammanföra etisk teori med moralisk praktik.
Metoden syftar till att långsiktigt öka den etiska medvetenheten hos elever genom att göra de
självständiga och rationella i förhållande till etiska dilemman. I en studie har forskaren valt att
titta på hur elever förmår att lösa olika etiska dilemman genom att studera hur elever i en
traditionell etikundervisning i förhållande till en elevgrupp med Trestegsmodellen som metod
går tillväga för att finna nya lösningar på olika etiska dilemman. Trestegsmodellen bygger på
att man utgår från de personliga färdigheterna genom att studera mer verkliga etiska problem
innan man introduceras för undervisningens normativa teorier. Studien visar att denna metod,
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med tre distinkta steg och fem olika övningar gav elever bättre förutsättningar för att hantera
olika etiska problem än en mer traditionell etikundervisning. Att låta elever ta mer personliga
ställningstaganden i etiska frågor som ligger nära de själva och deras närområde, visade sig ge
allt fler självständiga och rationella beslut i förhållande till olika etiska problem till skillnad
från resultaten från en mer traditionell undervisning. Studien visar att när elever gavs större
utrymme till att motivera sig i de etiska frågorna med ett innehåll som relaterade till något som
ligger nära dem själva gavs de mer insiktsfulla svar.
Ytterligare ett sätt för att resonera om etiska frågor är med de emotionellt laddade frågorna.
Enligt Lindström & Samuelsson (2018) kan etiska dilemman som kombinerar både känslo- och
förnufts-baserade komponenter utveckla ett moraliskt ställningstagande i undervisningen. I en
enkätundersökning får lärarstudenter och religionslärare motivera sina ställningstaganden
genom två olika scenarion, ett mer emotionellt laddat och ett annat mindre emotionellt laddat.
Studien genomförs i syfte att i ljuset av utvecklingen inom moralpsykologin undersöka hur
deltagarna hanterar etiska problem samt diskutera den etikdidaktiska relevansen av resultatet.
Enligt Lindström & Samuelsson visar studiens resultat att beroende på karaktären på scenario
motiverar deltagarna olika, med antingen en förnuftsbaserad eller en känslomässig motivering.
Resultatet visar att om det moraliska tänkandet utgörs av mer konstruerade rationaliseringar var
det mer öppet sinnade diskussioner där man tillsammans undersökte vilka de giltiga skäl för de
olika etiska ställningstaganden kunde vara, vilket religionslärare tenderade till att göra i högre
grad än lärarstudenterna. Resultat av studien visar att om lärare kan medvetandegöra ett
rationellt tänkande hos sina elever kan de även utveckla sitt etiska tänkande i dessa frågor.
En annan metod där elever får reflektera om etik är genom olika estetiska uttrycksformer. I en
studie av Franck och Osbeck (2018) granskas sex barnböcker utifrån narrativ teori för att ta
reda på hur berättelser som en metod kan inspirera elever att reflektera över etik. Exempelvis
handlar det om att reflektera över vad det centrala innehållet nämner som frågor om vad ett bra
liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Studien utgår från Nussbaum´s narrativa
teori om att litteratur och andra former av berättande så som film, teater, dans och musik kan
synliggöra etiska frågor genom att förmedla kunskap om etik utifrån andra människors liv. Att
elever med den empatiska förmågan tillåts att bredda fantasi. Precis som Nussbaum´s teori
innehållande film och teater som metoder att förmedla kunskap så nämner även lärare det som
metoder. I en artikel av Osbeck (2014) så studeras lärandemål för religionsundervisning. I ett
samtal om att motivera eleverna så ger en lärare exempel på att man kan vinkla religionen
utifrån en modern aspekt för att fånga elevernas intresse. Detta kan då göras genom en
modernare film. När det kommer till teater så är rollspel en metod som kan användas i
undervisningen. Boulton- Lewis, Brownlee, Cobb, Johansson & Walker (2011) undersöker
lärares kunskap om vad som påverkar hur de utformar sin undervisning i moraliska frågor.
Lärarna talar om att elever lär sig genom “learning by doing” och då är rollspel en lämplig
metod att använda sig av. Att elever själva agerar och sedan reflekterar över detta har visat sig
lärorikt.
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Etik i relation till olika religioner
Det har även varit synligt i det analyserade materialet att etikundervisning kan utgå från olika
religioner. Enligt syftestexten i läroplanen ska elever ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar
och bruk inom dessa (Skolverket, 2019, s. 215).
I samband med att använda estetiska uttryckssätt är det även möjligt att lärare kan använda
metoder för att eleverna ska få syn på olika perspektiv och tolkningar av olika etiska begrepp.
Bland annat menar Franck & Osbeck (2018) att elever ska använda de estetiska
uttrycksformerna för att utveckla kunskaper om andra människors upplevelser och tankar. Även
berättelser är ett verktyg för att knyta an till elevers vardag som är meningsfull för att bejaka de
egna perspektiven, såväl som andras genom att ta motsatta roller i en etisk fråga. Genom detta
får eleverna lära sig argumentera för det motsatta vilket kan ge ökad förståelse för andra
individers sätt att tänka (Franck & Osbeck, 2018). Exempelvis kan man läsa och lyssna till
texter, se film, dramatisera, studera olika källor av mer filosofisk karaktär eller genomföra och
göra analyser av olika slags intervjuer. Det är viktigt att elever får möta en mängd olika
tolkningar av etiska problem med en nyanserad bild av hur människor kan leva under olika
kulturella och sociala villkor. Detta ger därav en större etisk förståelse för andra människor,
deras val och deras handlingar, där både mångfald och variation värderas som värdefulla
egenskaper i ett samhälle där man delar vissa grundläggande värderingar, etiska synpunkter,
livssyn, religioner, drömmar och visioner (Franck & Osbeck, 2018). Eleverna ska få en
förståelse för etiken inom de olika religionerna och en inblick i andra människors liv.
Ett annat sätt för att elever ska få kunskap om olika perspektiv på etik är med gyllene regeln. I
Anderström (2018) beskrivs hur lärare ser på gyllene regeln som en förklaring till hur etiken är
gemensam för alla religioner. Alla fem världsreligioner förhåller sig till denna regel som ger en
vägledning kring hur människor ska vara mot varandra. Utifrån läromedel som tar upp de olika
religionerna så får eleverna kunskap om hur de förhåller sig till etiska frågor i respektive
religion. Den gyllene regeln beskrivs utifrån hur världsreligionerna tolkar den och utifrån detta
får människor sedan kunskap om hur man ska leva som människa. I Osbeck ( 2014) tar lärare
också upp vikten av att visa på etiken inom de olika religionerna. En lärare menar att det är
viktigt att eleverna får kunskap om att det finns likheter mellan religionerna. Alla religioner
uttrycker idén om hur man ska leva som människa. Detta är grundtanken bakom alla religioner
och det är viktigt att eleverna får med sig detta. Genom att använda textböcker med frågor till,
som eleverna får svara på individuellt, så får eleverna kunskaper om de olika religionerna.
Lärarna nämner också diskussioner som en viktigt metod i undervisningen om olika religioners
syn på etik.
Slutligen finns en del inom etikundervisning som handlar om att elever ska få kunskap om de
mänskliga rättigheterna. I studien av Anderström (2018) finns en sekvens där lärare beskriver
hur och varför de jobbar med mänskliga rättigheter som tema. Etikundervisning bör aktualisera
frågor som relaterar till FN och mänskliga rättigheter. Eleverna ska utveckla kunskaper inom
detta område, både gällande rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att eleverna får kunskap
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om barnkonventionen och sina egna rättigheter. Den övergripande metod som lärarna använder
här är temavecka, med fokus på barn i världen. Undervisningen fokuserar på orättvisor och
barns levnadssituationer. Metoder som används i denna temavecka är främst berättelser och
film. Genom dessa metoder så får eleverna en inblick i enskilda barns liv vilket ger dem
kunskap och en förståelse om hur dessa barn har det.

5.3 Svårigheter
När det handlar om SO-ämnena och i synnerhet religionskunskapen har en viss kritik väckts.
Det har sagts att den kunskapssyn som där kommer till uttryck lämnar mindre utrymme för
reflektion och eftertanke, sökande och samtal, än vad som i tidigare styrdokument var fallet
Franck, Lilja, Osbeck & Sporre (2018).
En svårighet som uppstår är att det lärarna anser är viktigt att lära eleverna krockar med det
som står i läroplanen. Läroplanen utgår mer ifrån teori och analys medan flera lärare ser ett
annat behov. I Franck, Lilja, Osbeck & Sporre (2018) jämför Sverige och Islands läroplan samt
lärarnas syn. Lärarna menar att en del handlar om att undervisa om etik på ett sätt som bidrar
till elevernas framtida liv. En annan del fokuserar på vad eleverna ska kunna för att få bra betyg.
Problemet är att läroplanen fokuserar på teoretisk och analytisk förmåga. Lärarna menar att
eleverna är intresserade av etik och moral, resonera om etiska dilemman och svåra frågor.
Däremot, eftersom kursplanen har andra indikeringar, så blir det en svårighet för lärarna. I och
med den nya läroplanen så måste lärarna fokusera på annat innehåll i sin undervisning än
tidigare.
En annan svårighet med etikundervisning är att veta vilka etiska kompetenser som ska lära ut.
I artikeln Possible competences to be aimed at in ethics education – Ethical competences
highlighted in educational research journals om etisk kompetens man gjort en studie om etisk
kompetens, där Franck, Lilja, Osbeck & Sporre (2018) skriver om vilken kompetens som
utifrån forskning är relevant i förhållande till kursplanens direktiv om etiska kunskaper. Genom
att analysera kursplanens direktiv utifrån vad 1462 artiklar inom utbildningsforskning nämner
om etisk kompetens, avgör man vad som finns med och vad som behöver läggas till. Analysen
visar att det är en viss kompetens i kursplanen som har ett större fokus än andra. Detta
presenterar forskarna genom att dela in etisk kompetens i fyra övergripande kategorier. Vad de
kom fram till var först och främst kompetensen moral sensitivity, att se etiska problem och att
ta in information om detta. För det andra var en viktig kompetens moral judgement, att kunna
reflektera över ens handlingar utefter vad som är moralisk rätt. För det tredje att prioritera
moraliska värden och att vara medveten om att ens handling påverkas av kontexten genom att
man har kompetensen moral motivation. Till sist var en central kompetens att med moral
implementation inte bara se vad som görs utan att även förstå hur handlingen är utförd.
Analysen visar att de kompetenser som identifieras överträder vad som uttrycks i läroplanen.
Enligt Franck et al. (2018) handlar det om två delar av etiska kompetensen som inte anges. Det
är ett hermeneutiskt perspektiv, kompetensen att reflektera och tolka som får stå tillbaka. Istället
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betonas den moraliska bedömningskompetens och deras argumenterande förmåga. Man begär
inte någonstans i läroplanen att elever ska utveckla kompetensen moral sensitivity. Likväl finns
inte moral implementation med, att förstå etiska handlingar på ett djupare plan. Även om den
allmänna introduktionsdelen av läroplanen kommer in på moral motivation genom att elever
ska värdera grundläggande värden, utelämnar kursplanen denna kompetens (Franck et al.,
2018).

5.4 Sammanfattning resultat
Som vi tidigare nämnt i början av detta avsnitt är resultatet uppdelat i två delar som är baserade
på våra frågeställningar. Den första delen handlar om olika metoder som lärarna använder sig
av och den om svårigheter med undervisning. Nedan följer en kort sammanfattning kring vilka
metoder som vi har fått fram och därefter en kortare beskrivning av svårigheter.
I relation till vår första frågeställning så kan vi vi genom resultatet utläsa flera olika metoder
lärare använder sig av när det undervisar i etik. Etiska samtal, relatera till elevers vardag, etiska
dilemman baserat på rationellt eller emotionellt laddade frågor, estetiska uttrycksformer är
några av metoderna som nämns. Utöver dessa så finns det metoder och arbetssätt som lärare
använder sig av för att eleven ska få en uppfattning om andra människors uppfattningar,
rättigheter samt hur etiken ser ut i de olika världsreligionerna. Exempelvis temavecka, estetiska
uttrycksformer och även undervisningsinnehåll såsom gyllene regeln.
I relation till vår andra frågeställning blir svårigheter med främst koppling till läroplanen
synliga i vårt resultat. Svårigheten handlar om att de blir en krock mellan det som lärarna anser
är viktigt att lära ut och det som står i läroplanen. Den kunskapssyn som kommer till uttryck i
läroplanen lämnar mindre utrymme för reflektion och eftertanke, sökande och samtal enligt
flera källor där forskaren menar på att elever är intresserade av etik och moral, etiska dilemman
samt svåra frågor medan läroplanen enbart är inriktad på teori och analys. Även etisk kompetens
nämns som något viktigt när det kommer till goda kunskaper inom etik. Det finns vissa delar
av etisk kompetens som utelämnas i direktiven i Lgr11 inom etik.

6. Diskussion
6.1 Metoddiskussion
Till en början gjordes sökningar utefter hur det är att arbeta med etik i religionskunskapen.
Under sökprocessen upptäcktes att många av de funna artiklarna till stor del bestod av annan
vetenskaplig forskning utan större relevans för att kunna besvara vår studies frågeställning.
Bland annat fick vi med forskning av etik som handlade mer om skolans värdegrundsarbete.
Därför avgränsade vi sökningen till ämnet etik och inte den mer omfattande praktiska etiken.
Sökningen gav oss även sökträffar bland artiklar som syftade på etik som ett filosofiskt ämne.
Vi kom även över forskning inom religionsdidaktik som inte gick att dra slutsatser om
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undervisning av etik. Intention var att få fram artiklar som syftar på etiken som underkategori i
ämnets kursplan. På grund av att vi inte fann tillräckligt med artiklar om etik inom
religionsämnet valde vi att titta på hur man arbetar utifrån ett större perspektiv. Genom att vi
utöka urvalet till forskning om undervisningen inom de samhällsvetenskapliga ämnena.
Sammanfattningsvis kunde vi besvara vår frågeställning genom att lägga till olika sökord och
avgränsa våra sökningarna för att komma in på etik som ett religionsvetenskapligt ämnet.
Vi är medvetna om att valet av en mycket begränsad söksträng kan ha exkluderat relevanta
artiklar. Orden “Sweden” och “curriculum” anser vi är de ord som kan ha bidragit till
exkluderingen. Vi valde ändå att ha med dessa ord i vår söksträng eftersom vi har studerat
läroplanens innehåll i den svenska skolan och ansåg därigenom att dessa var relevant sökord.
Ur ett kritiskt perspektiv hade en alternativ sökning varit att redan i början av sökprocessen, då
vi hittade en sökterm som resulterade i ett antal relevanta artiklar inte nöja sig med det vad vi
fick fram, men blev aktuellt eftersom vi i denna process redan uteslutit många söktermer. Det
kan dock uppfattas som önskvärt att man i en studie använder sig av breda söksträngar för att
hitta ett större antal relevanta artiklar för att besvara en studies frågeställning (Eriksson, Barajas,
Forsberg & Wengström (2013). För att studera hur etik ter sig som undervisningsämne i skolan
valde vi dock i denna studie att använda en avgränsad söksträng för att besvara våra frågor.
Denna begränsning utgick från en komplexitet med att söka inom etikbegreppet som kom att
visa sig påverka vår sökning utifrån detta begrepp.
Med tanke på att vi valde att utöka vår sökning med andra sökmetoder blir det aktuellt med en
förtydling av sökprocessen och hur man gått tillväga med andra sökningar. Då vi hade
svårigheter att hitta artiklar i de olika databaserna valde vi att komplettera sökningen med
manuell sökning. Författar- och kedjesökning var de metoder som användes. Sökning på olika
författare gjordes genom att vi valde ut att de författare som vi tidigare stött på i de olika artiklar
inom vårt ämne. Gällande kedjesökning fann vi en artikel som var gjord utanför Sverige och
som gick att använda eftersom lärare diskuterar en metod som även svenska forskare tar upp i
andra artiklar.
Då nästan samtliga av arbetets artiklar är av kvalitativa studier så medför detta en tydligare bild
av verkligheten utifrån både ett forsknings- och verksamhetsperspektiv. Metoden i artiklarna är
främst intervjuer där urvalet är olika lärare, vilket vi anser ökar reliabiliteten för vårt resultat.
Vårt spridningsmått på artiklarna är relativt liten när det kommer till att undervisa om etik
eftersom vi enbart valde att kolla på hur man arbetar i den svenska skolan. Ett sätt för att få ett
större spridningsmåttet och öka reliabiliteten i arbetet hade varit att även titta på andra länders
undervisningsmetoder. Då denna litteraturstudie genomförs under en relativt kort period ger det
även arbetet en lägre reliabilitet, vilket kan öka under en längre tidsperiod.

6.2 Resultatdiskussion
Det har visat sig finnas många olika sätt att arbeta med etik, vilket kan besvara vår första
frågeställning. För att man som lärare ska arbeta för att elever att ska utveckla sina kunskaper
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inom etik i religionskunskapen, har vårt resultat gett oss ett flertal exempel på metoder att
använda sig av. Det har visat sig att man som lärare antingen kan relatera undervisningsinnehåll
och metoder till elever men även att man kan utgå sin etikundervisning utifrån olika synsätt på
de olika etiska frågorna. Gällande vår andra frågeställning kan vi utifrån resultatet utläsa att
precis som i bakgrunden, finns det svårigheter som uppstår när det kommer till att undervisa
om etik i religionskunskap. I följande text diskuterar vi resultatet i förhållande till både studiens
bakgrund, syfte och frågeställningar.

Etik i relation till eleven
Att undervisningen utgår från att elever tar personliga ställningstaganden i etiska frågor med
Trestegsmodellen har visat sig vara fördelaktig där man hanterar mer verkliga etiska problem.
Det visar sig att en metoder som ger elever utrymme till att själva motivera sig i frågor med ett
undervisningsinnehåll som relaterade till dem själva och har en emotionellt påverkan ger fler
insiktsfulla reflektioner och som även kan leda till att de kan förstå andra elevers synsätt.
Det handlar även om att utveckla ett rationellt tänkande i förhållande till de etiska frågorna.
Både Lindström & Samuelsson (2018) och Teke (2019) har den gemensamma syn på detta och
skriver om att man kan medvetandegöra det rationella tänkandet utifrån etiska dilemman.
Utifrån dessa forskares perspektiv finns även en teori som pekar mot att elever kan närma sig
ett mer analytisk förhållningssätt genom att de går analysera olika ställningstaganden av etik.
Vidare, nämner både Franck (2014) och Osbeck (2019) att religionskunskapen ska bidra till en
mångkulturell och mångreligiös kompetens. Osbeck (2019) nämner på samma sätt att det är
samtalen som är med och bidrar till denna kompetens. I skolans etikundervisning är det centralt
att arbeta med förmågan att argumentera om etik, men även analysera och ta ställning i etiska
och moraliska frågor (Skolverket, 2019, s. 215). Det anges att elever utifrån etiska modeller ska
reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt (Skolverket, 2019,
s. 215). För att skapa dessa etiska samtal visar det sig finns ett flertal metoder som lärare kan
använda för att undervisa om etik. Bland annat handlar det om att tillämpa metoder så som fyra
hörn och etiska dilemman enligt lärarna i Anderström (2017). Det anges på att metoderna bidrar
till elevers förmåga att ta ställning och värdera sina åsikter men också att omvärdera sina
ställningstaganden. Överlag verkar samtal utgöra en större del av etikundervisningen men att
det även finns några andra metoder som tränar andra förmågor.

Etik i relation till olika religioner
I anslutning till vår fråga om etikdidaktik, där mänskliga rättigheter utgör ett kunskapsområde
har vi sett att det finns flera sätt att arbeta. Emellertid som Barnkonventionen är aktuella skrifter
som lärare ska känna till och implementera i praktiken är det aktuellt att ge utrymme åt detta.
Ett resultat som Anderström (2018) får fram i sin studie är att lärarna berättar om temavecka de
brukar ha inom respektive skola där fokus ligger på att arbetar med denna delen av etiken. Här
får eleverna möjlighet att lära sig om hur barn har det världen över. Denna undervisning sker
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genom berättande på olika sätt, till exempel med olika filmer. Med tanke på det som anges i
både i våra styrdokument om detta, och i samband med att lärare ska kunna förhålla sig till
barns rättigheter enligt Barnkonventionen blir det extra påtagligt hur viktiga dessa kunskaperna
är, för att som barn ges utrymme för att lära sig om sina rättigheter i undervisningen om etik.

Estetiska uttrycksformer
I resultatet visar flera av artiklarna att estetiska uttrycksformer är ett sätt för att träna sin förmåga
att resonera om etik. Här nämns olika berättande former så som film, teater, musik och dans.
Både i Franck & Osbeck (2014) och Boulton-Lewis et al. (2011) nämns dessa olika
arbetsmetoder av de etiska uttrycksformerna. Av den sistnämnda framgår att elever lär sig
genom ‘’learning by doing’’ och att en effektiv metod som används är rollspel. Det handlar
även om att utveckla den empatiska förmågan. För att utveckla denna förmåga krävs enligt
Skogar (2000) att man ständigt ges utrymme till att träna sin empatiska förmåga, då det inte är
en garanti att ha ett gott moraliskt handlande. Här kommer berättelser och de estetiska ämnena
vara användbara med att ge nya perspektiv. Det är enligt Skogar (2000) och Franck & Osbeck
(2018) något som till stor del borde vara mer uppmärksammat när det kommer till etik för att
knyta an till ett moraliskt handlings ideal.

Svårigheter med att undervisa om etik
För att besvara vår andra frågeställning har vi först och främst sett att undervisning inom etik
kan upplevas som ett abstrakt ämne där undervisningen tenderar att vara svårt att motivera.
Bland annat skriver Osbeck (2014) i en studie om att en stor del av lärarna upplever det
vara lägre motivation med allt färre intresserade av ämnet, jämfört med hur det ser ut i andra
ämnen. Vissa människor reflekterar inte särskilt mycket om frågor kring livet. Det kan vara
lättare för eleverna att visa på kunskaper kring fakta än om att identifiera relationer och göra
jämförelser. Utifrån detta så kan några av metoderna ifrågasättas då elevernas intresse kan vara
avgörande. Rollspel är till exempel något som flera elever skulle kunna ställa sig kritiskt till.
Vilka metoder som läraren väljer att använda sig av beror på elevgruppen. Av egen erfarenhet
vet vi också att fyra hörn kan vara en känslig övning eftersom alla elever inte alltid vågar säga
vad de tycker. I förhållande till detta så anser vi att det måste finnas alternativ som underlättar
för eleverna.
Det är även synligt att det uppstår svårigheter när elever ska arbeta med de etiska begreppen.
Inom årskurserna 4 till 6 introduceras de etiska begreppen rätt och orätt, jämlikhet och
solidaritet i syfte att leda samtal om vardagliga etiska frågor (Skolverket, 2019, s. 216, 218).
En förutsättning för att emellertid att veta hur man för diskussioner om etiska frågor med
välgrundade ståndpunkter och ställningstaganden behöver man kunna definiera begreppen.
Enligt kommentarmaterialet i ämnet framgår att det handlar om ett analytiskt förhållningssätt.
Flera av de analyserade artiklarna pekar mot att det finns ett behov av mer tydligare riktlinjer
för hur lärare på bästa sätt ska ge elever förutsättningar för att kunna föra dessa etiska samtal.
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Bland annat framgår det enligt Franck, Lilja, Osbeck & Sporre (2018) i en analys utifrån vad
som sägs i kursplanen om etisk kompetens att det emellertid handlar om att definiera begrepp,
men att det ska även göras i syfte att skapa etisk reflektion och ett analytiskt förhållningssätt.
Frank et al. (2018) lyfter även att få öva sig i att formulera ställningstaganden i relation till
frågor som rör mänskliga rättigheter, liv och död, brott och straff och mycket annat som ryms i
moraliska frågor är inte alltid självklart att veta hur det ska överföras till praktisk verksamhet.
Vad detta innebär i praktiken enligt Franck et al. (2018) är i första hand att se etiska problem
och att kunna ta in informationen, en etisk kompetens som forskarna kallar moral sensitivity.
Att öva sig mer på att gå sådana vägar är enligt forskarna viktigt för att eleverna ska utveckla
ett mer självständigt och icke generaliserande förhållningssätt när det handlar om etiska frågor.
På liknande sätt som Franck et al. (2018) menar att det är meningsfullt med en medvetenhet om
etik och att själv upptäcka etisk dilemman i sin vardag genom förmågan moral sensitivity lyfter
Teke (2019) att elever ska möta etiska begrepp utifrån mer emotionellt laddade frågor. Teke
(2019) betonar vikten av de mer personliga ställningstaganden med Trestegsmodellen. För att
kunna orientera sig i etiska mångfald, behöver man öva i att, självständigt och med respekt för
varandra, både träna på att formulera och bemöta argument i etikundervisningen. Enligt Teke
(2019) kan dock elevers begreppskunskaper i relation till de etiska modellerna uppfattas vara
till för att enbart ställa argument för och emot frågor, snarare än att diskutera och tolka
problemformuleringar. Det handlar enligt Skogar (2000) att möta etiska frågor med
diskussionsövningar av olika slag. Här är såväl Trestegsmodellen som metoder som syftar till
att skapa en plattform för moraliskt handlande och att föra de mer konsekventa resonemangen
utifrån etiska teorier ett sätt för att göra elever medvetna om de egna värderingarna i frågorna.

6.3 Sammanfattning resultatdiskussion
I analysen av våra källor blir det synligt att det är flera delar att förhålla sig till när man ska
undervisa om etik. Det har visat sig i denna kunskapsöversikt att flera metoder kan stärka
elevers förmåga att bemöta, reflektera och arbeta med olika etiska frågor i undervisningen. Det
har även visat sig finnas viss svårighet utifrån den tidigare forskningen när det kommer till att
hjälpa elever att utveckla de förmågor inom etik som anges utifrån läroplanens direktiv.
Först och främst kan man se att det finns en del av forskningsöversikten som landar i att
undervisningen hellre ska utvecklas vidare för att ge mer utrymme åt, snarare än att begränsa,
reflektion och kritiska samtal för en mer fördjupad kunskap om etikens komplexa strukturer.
Det övergripande syftet med etikundervisning i religionskunskapen är just att elever själva kan
ta personliga ställningstagandet i etiska frågor. Denna didaktiska etik i, att lära om etik, bör
således röra sig även inom religionskunskapens ramar och syfta till att ge mer utrymme åt
diskussion och förståelse för dessa etiska frågor. En slutsats att dra är att etikundervisning
därigenom ska vara en plats där inte bara problem ska lösas, utan där också reflektionen om
vad som är ett gott liv, en bra människa och ett gott samhälle får större utrymme. Det handlar
om att lärare kan se till att tydliggöra olika religioners synsätt för ämnet centrala samband. Den
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religionsrelaterade etiken ska därför kunna utforma sig mer som och komma närmare det som
faktiskt är religionsämnets kärna, nämligen olika religioner och livsåskådningars synsätt.
En annan del av religionskunskapslärares komplexa arbetet handlar även om att hålla sig
neutral. I den tidigare forskningen återges även elevers tankar om undervisningen i
religionskunskap. I en studie så framkommer begrepp som objektiv, neutral och rättvis
(Holmqvist Lindh, 2016). Dessa begrepp är, enligt eleverna, viktiga att läraren förhåller sig till.
Angående elevers intresse och motivation så anser vi att lärarens förhållningssätt också kommer
att påverka eleverna. Kopplat till vår frågeställning så är det viktigt att läraren är medveten om
objektivitet, neutralitet och rättvisa så att en undervisning utformas som är anpassad efter alla
elever.
Flera av forskarna i artiklarna är även eniga om att större plats för de vardagsnära frågorna som
verkligen berör elever och ligger dem nära kan stärka deras kunskaper inom etikområdet. Man
kan då konstatera att undervisningen i största mån ska bygga på detta för att kunna ge elever
meningsfulla insikter och att främst handlar om att lära sig att identifiera etiska frågor genom
att utifrån dessa metoder och arbetssätt således se hur de kan användas i verkligheten.
Det går även att se en problematik med att den svenska etikundervisning har uppdelade mål.
En del handlar om att guida eleverna i deras moraliska utveckling medan en annan del handlar
om att eleverna ska utveckla sina teoretiska och analytiska förmågor. Då kursplanen främst
riktar in sig på förmågorna blir det svårt att ta tid till den moraliska utvecklingen. Uppenbarligen
finns det en brister inom den aktuella undervisningen då flera av artiklarna pekar mot att det
inte finns tid till att undervisningen ska behandla ett innehåll som även kan intressera elever
utifrån deras vardag. Det framgår att lärare istället väljer att lägga fokus på att lära ut de olika
förmågorna som kursplanen säger att elever ska utveckla inom ämnet etik.
Vidare har denna kunskapsöversikt visat att det finns ett stort behov av mer tydliga riktlinjer
inom etikundervisning som förtydligar etikens plats som en del av ämnet religionskunskap. Det
är återkommande i forskningen att det finns en viss kritik mot att det inte är helt tydlig vad som
är en del av värdegrunden från det som ingår i religionskunskapen utifrån direktiven.

Slutsats
Slutsatsen som kan dras utifrån vårt resultat är att det finns olika undervisningsmetoder och
innehåll som läraren kan använda sig av. Vi kan se två tydliga utgångspunkter, den ena utifrån
elevens perspektiv och den andra med syfte att ge eleven kunskap om etiken i andra religioner.
Vi ser också att läroplanens direktiv behöver förändras så att de är mer anpassade efter elevernas
behov. Då Barnkonventionen har blivit svensk lag är det viktigt att eleverna får kunskap om
detta och den bör alltså ingå i etikundervisning så väl som hela skolans värdegrundsarbete.
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8. Framåtsyftande text
Läroplanen uttrycker sig relativt kortfattat och öppet om vad etikundervisning konkret ska
handla om, vilket kan leda till att undervisningen tenderar att fastna i ett spår av ensidighet.
Däremot, skriver Franck & Osbeck (2018) om att man kan tycka att då riktlinjerna tolkas fritt
av lärare, finns en stor potential i att utveckla ämnet och behandla mer specifika frågor i
undervisningen. Detta perspektiv på etikundervisning har vi med oss inför examensarbete två.
Inför det kommande examensarbetet tänker vi att det blir relevant att använda sig av liknande
metoder som källorna till denna studie har gjort. En kvalitativ studie med insamlingsmetoder
som observation och intervju är på sin plats. Urvalet kommer troligtvis bli åk 4-6 på skolor
inom Halland. Utifrån våra slutsatser av detta arbete vill vi undersöka frågan vidare om det går
att förena moralisk vägledning med de analytiska och teoretiska förmågorna som anges i Lgr11.
Finns det andra arbetssätt som kan göra att ämnet inte blir lika komplext att undervisa i? Vi
kanske kan ta reda på både hur elever och lärare ser ämnet och dess innehåll. Slutligen tar vi
med oss frågeställningen “Finns det alternativa metoder i andra länders läroplaner som kan vara
mer effektiva?” till examensarbete två. Det blir relevant att studera detta då religionsläraren till
stor del ska behandla en religionsdidaktik inom flera religioner inom de olika förmågorna.
Denna komplexa del inom undervisningen har visat sig att vara problematiskt i vissa fall då
frågan landar i om hur man kan tydliggöra etiken i relation till religioner och livsåskådningar,
samt skapa förståelse för etiska frågor och värdekonflikter som inom dessa har en central roll.
Kan det vara så att kursplanen i lgr 11 inte är tillräckligt utformad för att anpassa hur det ser
ut efter dagens samhälle och utefter hur elever faktiskt har det? Finns det kunskap inom etik
som är viktigare för eleverna att få med sig än den kunskap det får nu utifrån kursplanen?
Kanske hade det varit lämpligt om etik var ett eget ämne och inte låg under religionskunskapen.
Flera tankar har väckts under detta arbete och vi är motiverade att fördjupa oss ytterligare inom
detta viktiga och aktuella område.
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elever en idé om
hur man kan
leva ett gott liv
(etiskt) och hur
man ska bete sig
mot andra

Etiska
dilemman som
kombinerar
känslo- och
förnuftbaserade
komponenter för
att utveckla
moraliskt
ställningstagand
e

Trestegsmodellen är
en mer effektiv
metod för att
utveckla etisk
medvetenhet

Agerande
kompetens.
Problem,
resonera och
argumentionsför
mågan

Böcker kan
användas som
metod för att gå in
på etik ifråga om att
leva gott, men inte
med konkreta
situationer som
etiska dilemman hos
andra

Lärarna vill visa
på variation hur
folk ser på livet

Eleverna lär sig
genom att
reflektera och
diskutera

Brister på
etisk
kompetens i
kursplanen
som endast tar
upp etisk
kompetens om
moral och
argumentation

Samtal är en
central metod i
undervisninge
n
Etiska
dilemman och
fyra hörn.
Temaveckor
tex mänskliga
rättigheter

Lyfter vikten
av samtal
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Visa på likheter i
religionerna om
hur man kan leva
gott, böcker,
frågor,
diskussioner och
svårrighet att
motivera eleverna

Eleverna diskuterar
sina egna, verkliga
etiska problem
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